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KATA PENGANTAR 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik 
merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut 
terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi 
guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum 
memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan 
latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan 
ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil 
analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi 
standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

Jakarta,  Juni 2012 

Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

Syawal Gultom 

NIP 19620203 198703 1 002 
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MODUL 2 
 

Kompetensi Dasar 
Mengkategorikan materi/benda dan perubahannya. 

 

I. Indikator Esensial :  
6.5.1 Mendeskripsikan materi/benda 

6.5.2 Mendeskripsikan perubahan benda 

6.5.3 Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan sifat benda 

 

II. Tujuan Pembelajaran : 
Melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, dan percobaan, peserta 

diharapkan dapat: 

1. Mendeskripsikan tentang materi/benda. 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan 

sifat benda. 

3. Melakukan percobaan yang berhubungan dengan perubahan 

sifat benda. 

4. Mendeskripsikan ciri-ciri perubahan benda yang mengalami 

perubahan fisika/sementara. 

5. Mendeskripsikan ciri-ciri perubahan benda yang mengalami 

perubahan kimia/tetap. 

6. Menerapkan konsep perubahahan benda secara kimia/tetap dan 

fisika/sementara untuk menjelaskan contoh peristiwa perubahan 

benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 
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III. Panduan Belajar :  
Modul Materi dan Perubahannya merupakan bahan diskusi peserta 

Diklat pasca uji kompetensi awal untuk menambah kompetensi guru 

pada penguasaan materi IPA.  Pada Diklat ini, guru  IPA dapat 

melakukan beberapa percobaan menggunakan lembar keja pada 

modul.  Alur kegiatan belajar untuk mempelajari modul dapat dilihat 

pada tabel 4.1 berikut:  

Tabel 4.1 Alur Kegiatan Belajar 

KEGIATAN DESKRIPSI  

Kegiatan 1 Peserta memahami kompetensi dan tujuan 
pembelajaran yang ada dalam modul. 

Kegiatan 2 Curah pendapat mengenai isi modul materi dan 
perubahannya yang telah di baca oleh peserta. 

Kegiatan 3 - Melakukan percobaan materi dan 
perubahannya dengan di pandu lembar 
kegiatan. 

- Pembuatan laporan percobaan. 

Kegiatan 4 - Presentasi hasil percobaan dan diskusi 
kelompok 

Kegiatan 5 - Review mengenai materi dan perubahannya 

- Evaluasi  

- Tugas mandiri  

 

IV. Uraian Materi : 

A. Materi/Benda 
Materi/benda adalah segala sesuatu yang memiliki massa 

dan menempati ruang.  Semua benda di sekitar kita, termasuk 

makhluk hidup termasuk golongan materi karena memiliki massa 

dan menempati ruang.  Semua materi memiliki sifat-sifat tertentu. 

Sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sifat-
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sifat fisika dan sifat-sifat kimia.  Sifat fisika benda adalah sifat 

yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau 

susunan dari zat tersebut, contohnya  wujud, warna benda, rasa 

suatu benda (yang tak bahaya, tidak semua benda harus 

dirasakan), massa jenis, titik leleh,  titik didih atau sifat lainnya.  

Sedangkan sifat kimia benda adalah sifat suatu benda yang 

dapat diketahui jika benda tersebut bercampur dengan benda 

lainnya.  Misalnya bensin dikatakan mudah terbakar jika disulut 

dengan api maka dapat dikatakan bahwa sifat kimia bensin adalah 

mudah terbakar.  Contoh lain sifat kimia benda adalah mudah 

berkarat dan mudah meledak. 

Berdasarkan wujudnya materi atau zat dibedakan menjadi 

tiga golongan yaitu padat, cair, dan gas.  Setiap materi tersusun 

atas partikel-partikel yang mempunyai gaya tarik-menarik yang 

berbeda, berikut ini ciri-ciri partikel masing-masing wujud zat 

tertera pada tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 Ciri-ciri Partikel Zat 

Padat Cair Gas 

- gaya tarik 
menarik antar 
partikel sangat 
kuat 

- susunannya 
teratur. 

- letaknya 
berdekatan 

- tidak bisa 
bergerak bebas 

- gaya tarik 
menarik antar 
partikel tidak 
begitu kuat 

- susunannya tidak 
beraturan 

- letaknya agak 
renggang 

- bergerak bebas 
berpindah-pindah 
tempat 

- gaya tarik 
menarik antar 
partikel sangat 
kecil 

- susunannya 
sangat tidak 
teratur 

- letaknya saling 
berjauhan 

- bergerak sangat 
bebas 

 

Dari ciri-ciri pada tabel 5.1 divisualisasikan pada gambar 5.1. 



 

 

 

(a)

Gambar 
 

Contoh materi/zat padat 

syrup; materi/zat gas misalnya udara. 

Berdasarkan zat

menjadi dua golongan, yaitu 

menurut susunan kimianya dapat dibedakan menjadi dua macam,

yaitu unsur

paling sederhana dan tidak dapat dipecah menjadi dua macam zat 

yang lain atau lebih.  Suatu unsur hanya memiliki satu jenis atom 

penyusun.  Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari 

dua atau lebih unsur yang berikatan secara kimia.  

Sumber : kabarharian.com

Gambar 

 
 

(a) (b) 
 

Gambar 5.1 Partikel materi/zat (a) padat; (b) cair; (c) gas

Contoh materi/zat padat misalnya batu; materi/zat cair, misalnya 

syrup; materi/zat gas misalnya udara.  

Berdasarkan zat-zat penyusunnya materi dapat dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu zat murni dan campuran

menurut susunan kimianya dapat dibedakan menjadi dua macam,

unsur dan senyawa.  Unsur merupakan jenis materi yang 

paling sederhana dan tidak dapat dipecah menjadi dua macam zat 

yang lain atau lebih.  Suatu unsur hanya memiliki satu jenis atom 

penyusun.  Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari 

tau lebih unsur yang berikatan secara kimia.   

 

: kabarharian.com  Sumber : 

eviramdani.wordpress.com

(a) emas (Au) (b) garam dapur (NaCl)

Gambar 5.2 Contoh unsur (a) dan senyawa (b)
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(c) 

Partikel materi/zat (a) padat; (b) cair; (c) gas 

misalnya batu; materi/zat cair, misalnya 

zat penyusunnya materi dapat dibedakan 

campuran. Zat murni 

menurut susunan kimianya dapat dibedakan menjadi dua macam, 

.  Unsur merupakan jenis materi yang 

paling sederhana dan tidak dapat dipecah menjadi dua macam zat 

yang lain atau lebih.  Suatu unsur hanya memiliki satu jenis atom 

penyusun.  Senyawa merupakan jenis materi yang tersusun dari 

 

 

eviramdani.wordpress.com 

garam dapur (NaCl) 

Contoh unsur (a) dan senyawa (b) 
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Contoh unsur adalah perak dan emas; contoh senyawa adalah air 

dan garam dapur. 

Hingga saat ini diketahui terdapat kurang lebih ada 117 unsur di 

dunia. Berikut gambar 5.3 adalah sistem periodik unsur kimia. 

 

 

Sumber : romansakimia.blogspot.com 

 

Gambar 5.3 Sistem periodik unsure kimia 

Suatu unsur diberi nama dan simbol atau lambang unsur. 

Nama unsur terdiri dari satu kata. Menurut Berzelius, penulisan 

lambang suatu unsur diambil dari huruf pertama saja atau dari 

huruf pertama dan huruf kedua atau huruf pertama dengan huruf 

ketiga dalam bahasa Latin. Bila lambang suatu unsur terdiri dari 

satu huruf, maka ditulis dengan huruf kapital; tetapi bila lambang 

unsur tersebut terdiri dari dua huruf, maka huruf yang pertama 

ditulis dengan huruf kapital sedangkan huruf berkutnya dengan 

huruf kecil. Contoh penulisan lambang unsur: Oksigen (O), 

Natrium (Na), Karbon (C), Hidrogen (H), Chlor/klorida (Cl), 

Nitrogen (N), Nikel (Ni), Tembaga/Cuprum (Cu), Emas/Aurum (Au), 

Perak/Argentum (Ag), Calsium (Ca), belerang/sulfur (S), 

Besi/Ferrum (Fe), dll. 
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Senyawa adalah suatu zat yang terbentuk dari ikatan dua 

unsur atau lebih. Sebagai contoh air merupakan ikatan antara 

unsur hidrogen (H) dengan unsur oksigen (O); garam dapur 

merupakan ikatan antara unsur natrium (Na) dengan unsur klor 

(Cl); asam klorida merupakan ikatan antara unsur hidrogen (H) 

dengan unsur klor (Cl).  

Campuran adalah materi yang tersusun dari dua macam zat 

atau lebih dengan perbandingan tidak tetap, campuran masih 

memiliki sifat zat pembentuknya dan dapat dipisahkan menjadi zat 

pembentuknya dengan cara fisika. Berdasarkan susunannya 

campuran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu campuran 

homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah  

suatu campuran yang terdiri dari 2 zat atau lebih dalam fase yang 

sama. Sebagai contoh: air gula, air garam, dan udara. Campuran 

heterogen adalah suatu campuran yang terdiri dari dua zat atau 

lebih yang memiliki fasa yang berbeda, contohnya tanah dan 

lumpur, atau contoh lain yaitu pasir dimasukkan ke dalam air. 

 

B. Perubahan Materi/Benda 
Benda dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. 

Perubahan pada suatu benda atau zat dapat digolongkan menjadi 

perubahan fisika ataupun kimia.   

 

1. Perubahan Fisika  
Perubahan fisika adalah perubahan pada zat atau benda yang 

tidak menghasilkan zat baru.  Sedangkan perubahan kimia 

adalah perubahan pada zat atau benda yang menghasilkan zat 

baru. 

Contoh perubahan fisika, diantaranya adalah es mencair dan 

kamper menguap.  Walaupun wujud dari es dan kamper pada 
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contoh di atas berubah wujudnya, namun senyawa atau materi 

yang menyusunnya tidak berubah sama sekali. Seperti tampak 

pada gambar 5.4 berikut.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Proses perubahan air 

 

Suatu zat dapat berubah karena ada pengaruh energi pada zat 

tersebut.  Suatu zat padat dapat berubah menjadi zat cair atau 

gas, zat cair dapat berubah menjadi zat padat atau gas, dan zat 

gas dapat berubah menjadi zat cair atau padat, tetapi sifat zat 

itu masih tetap.  Mari kita simak beberapa perubahan wujud zat 

tesebut, berdasarkan segitiga perubahan wujud zat pada 

gambar 5.5 berikut: 

   

Sumber : http://www.prasko.com/2012/06/benda-padat-benda-cair-
dan-benda-gas.html, 

Gambar 5.5 Segitiga perubahan wujud zat 
Proses Mencair  

Suhu dinaikkan 

(mencair) 

Suhu dinaikkan 

(menguap) 

Suhu diturunkan 

(membeku) 

Suhu diturunkan 

(mengembun) 

Sumber : b0cah.org Sumber : networkedblogs.com 

Sumber : b0cah.org 
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Mencair dikenal juga dengan meleleh.  Apa yang terjadi jika 

pada zat padat ketika ditambahkan energi, misal dengan cara 

dipanaskan?  Contohnya, es batu dipanaskan.  Tentunya, 

energi zat padat tersebut akan bertambah besar, jarak antar 

molekul zat akan semakin renggang sehingga gerakan 

partikelnya semakin cepat.  Jika diteruskan pemanasan sampai 

suhu tertentu, partikel menjadi bergerak tidak teratur, bebas 

bergerak, dan wujud padat akan berubah menjadi wujud cair.  

Perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair dinamakan 

mencair atau meleleh.  Titik pada saat zat padat berubah 

menjadi zat cair dinamakan titik lebur. Gambar 5.6 

menunjukkan perubahan susunan partikel zat padat menjadi 

zat cair. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Gambar 5.6 Proses mencair 

 

Proses Menguap 

Ketika suatu zat cair dipanaskan, partikel zat cair akan 

menyerap energi.  Energi kinetiknya bertambah sehingga 

gerakannya makin kencang.  Pada saat mendapatkan energi 

pada temperatur tertentu, partikel zat cair bergerak bebas, 

Suhu dinaikkan 
(mencair) 

Partikel zat padat Partikel zat cair 

Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009 
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berubah wujud menjadi gas.  Gambar 5.7 menunjukkan 

perubahan susunan partikel zat cair menjadi zat gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di permukaan, zat cair bergerak ke atas dengan kecepatan 

tinggi dan tidak beraturan, perubahan wujud dan pergerakan 

gas ini dinamakan mendidih.  Sedangkan perubahan wujud dari 

cair menjadi gas dinamakan menguap.   

Temperatur pada saat zat cair dipanaskan berubah menjadi 

wujud gas dinamakan titik didih. 

 

Proses Membeku  

Apa yang terjadi jika zat cair didinginkan?  Artinya, energinya 

dikurangi.  Energinya akan menurun dan gerakan partikelnya 

makin lambat.  Jika temperatur terus diturunkan, partikel terus 

kehilangan  energinya sehingga makin lambat dan makin 

mendekat.  Pada suhu tertentu, partikel kehilangan energinya, 

gerakannya hanya bervibrasi di tempat, dan merapat satu 

sama lain.  Wujud zat berubah dari cair menjadi padat.  

Gambar 5.8 menunjukkan perubahan susunan partikel zat cair 

menjadi zat padat. 

 

Suhu dinaikkan 
(menguap)  

Partikel zat cair Partikel zat gas 

Gambar 5.7 Proses mendidih 

Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009 
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Perubahan susunan dan gerakan partikel ini dinamakan 

membeku.  Temperatur pada saat wujud zat cair berubah 

menjadi wujud padat dinamakan titik beku.   

Selain mendidih, mencair, dan membeku ada beberapa 

perubahan wujud yang lain, yaitu mengembun, menyublim dan 

menghablur. 

 

Poses Mengembun  

Jika uap didinginkan, maka pergerakan partikelnya menjadi 

lambat dan saling mendekat, seperti keadaan partikel zat cair. 

Gambar 5.9 menunjukkan perubahan susunan partikel zat gas 

menjadi zat air. 

 

 

Suhu diturunkan 
(membeku)  

Partikel zat cair Partikel zat padat 

Suhu diturunkan 
(mengembun)  

Partikel zat gas Partikel zat cair 

Gambar 5.8 Proses membeku 

Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009 
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Perubahan gas menjadi zat cair tersebut dinamakan 

mengembun.  Gambar 5.10 menunjukkan adanya embun pada 

daun di pagi hari. 

 

 

 

 

Proses Menyublim  

Jika kita meletakkan kamper dalam lemari pakaian, maka 

makin lama ukuran kamper tersebut makin kecil dan lemari 

akan menjadi harum wangi kamper.  Kamper merupakan jenis 

zat padat yang dapat berubah langsung menjadi gas tanpa 

melalui wujud cair; perubahan zat ini dinamakan menyublim 

atau sublimasi. Gambar 5.11 menunjukkan perubahan susunan 

partikel zat padat menjadi zat gas. 

 

 

Gambar 5.9 Proses mengembun 

Gambar 5.10 Embun pada daun 

Sumber : mujtahida09.student.ipb.ac.id 

Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009 
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Proses Mendeposisi/Menghablur 

Mendeposisi/Menghablur atau hablur adalah kebalikan dari 

menyublim, yaitu perubahan suatu benda/zat dari gas menjadi 

benda padat. Menghablur di sebut juga  mengkristal atau 

desposisi. Gambar 5.12 menunjukkan perubahan susunan 

partikel zat gas menjadi zat padat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhu dinaikkan 
(menyublim)  

Partikel zat padat Partikel zat gas 

Gambar 5.11 Proses menyublim 

Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009 

 (mendeposisi / 
menghablur)  

Partikel zat gas Partikel zat padat 

Gambar 5.12 Proses mendeposisi/menghablur 

Sumber : Brown, Chemistry The Central Science, 2009 
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Sedangkan contoh menghablur yaitu pada pembuatan es 

kering yaitu dengan cara “memasukkan” karbondioksida ke 

ruangan yang bertekanan tinggi.   Pada saat tekanan 

dikeluarkan, karbondioksida  itu akan berubah menjadi butir-

butir padat yang kemudian dibentuk menjadi dry ice alias es 

kering.  Es kering biasa digunakan oleh penjual es keliling 

untuk mempertahankan suhu pada penyimpanan es krim, 

warnanya putih bersih. Gambar 5.13 menunjukkan contoh 

perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari : 

 

 

Sumber:faifonyonyaupyix.blogsp

ot.com 

Sumber : 

pagotan.blogspot.com  

 

Sumber : sakurashinmachi.wordpress.com 

Gambar 5.13 Perubahan fisika 
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2. Perubahan Kimia 
Contoh dari perubahan kimia diantaranya kertas terbakar 

menjadi asap dan abu, besi berkarat.  Kertas berubah menjadi 

zat baru yang berbeda dengan asalnya, demikian juga dengan 

besi yang teroksidasi menjadi oksida besi yang selanjutnya 

bereaksi dengan air membentuk karat. Gambar 5.14 

menunjukkan contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-

hari. 

Contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari: 

 

 

 
sumber: toko indonesia.org  sumber: flickr.com 

(a) Daun segar menjadi kering 
 

 

 

 
sumber: davidshrigley.com  sumber: davidshrigley.com 

(b) perkaratan 
 

 

 

 
sumber : 
taufikhdayat.blogspot.com 

 sumber : proses.org 

(C) fermentasi 
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sumber: ilmu-
kaskus.blogspot.com  sumber: 

akanishikanosekai.blogspot.com 
(d) Pembakaran 

Gambar 5.14 Perubahan Kimia 

Perubahan kimia disebut juga sebagai reaksi kimia, yang 

ditunjukkan oleh perubahan pada benda atau zat tersebut yang 

bereaksi dengan zat lain yang menghasilkan suatu zat yang 

baru sebagai hasil dari suatu reaksi.  Zat yang bereaksi disebut 

reaktan atau pereaksi, sedangkan zat hasil reaksi disebut 

produk.   

 

 

 

 

 

 

C

i 

 

S

eperti tampak pada Gambar 5.15. merupakan reaksi antara 

cangkang telur dengan asam cuka dapur yang menghasilkan 

gas. 

Pada saat telur terendam dalam cuka dapur, terjadi reaksi 

kimia, hal ini ditandai dengan adanya gelembung-gelembung 

gas.  Cangkang telur yang mengandung kalsium karbonat 

bereaksi dengan cuka dapur, reaksi yang terjadi adalah: 

Sumber :  doc. pribadi 

 

Terjadinya suatu reaksi dapat 

dikenali dari ciri-ciri yang 

timbul pada saat dua zat 

direaksikan.  Adapun ciri-ciri 

reaksi kimia dapat didasarkan 

adanya perubahan warna, 

terbentuknya endapan, 

terbentuknya gas, dan 

perubahan suhu. 

Gambar 5.15 Reaksi kimia antara 
cangkang telur 
dengan cuka 
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                     CaCO3 (s) + CH3COOH(aq)       CH3COOCa(aq)    +   CO2(g)    

+   H2O(aq)                     

 

Jadi, gelembung-gelembung gas tersebut adalah gas 

karbondioksida (CO2). 

 

Contoh perubahan kimia yang lain yang menghasilkan gas 

yaitu: 

1) Mereaksikan soda kue dan cuka dapur dalam tabung 

erlenmeyer, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.16 

berikut. 

 

  

(a) (b) 

 

 

Pada gambar (a) : 

Balon diisi dengan soda kue (NaHCO3), tabung erlenmeyer 

(atau bisa diganti dengan botol bekas) yang diisi dengan 

cuka dapur (CH3COOH). Mulut balon ditutupkan pada mulut 

tabung erlenmeyer sehingga rapat. Balon diangkat hingga 

soda kue jatuh ke dalam tabung erlenmeyer. 

Pada gambar (b) : 

Ketika soda kue masuk ke dalam tabung erlenmeyer terjadi 

reaksi antara soda kue dan cuka dapur yang ditunjukkan 

Gambar 5.16 Meniup balon dengan reaksi kimia 

Sumber : doc. pribadi 
Sumber : doc. pribadi 

Kapur 

(cangkang telur) 

 

Gas 

karbondioksida 

Cuka  dapur Kalsium asetat  air 
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dengan balon mengembang karena berisi gas (CO2) yang 

merupakan hasil reaksi antara cuka dapur dan soda kue. 

Reaksi yang terjadi adalah: 

 

                          NaHCO3 (s)  +  CH3COOH(aq)        CH3COONa(aq)   +  

CO2(g)  +  H2O             

 

 

Pada saat larutan natrium hidrogen karbonat (NaHCO3) 

dicampur dengan larutan CH3COOH, timbul gas karbon 

dioksida seperti ditunjukkan pada reaksi di atas. 

Prinsip reaksi yang menghasilkan gas karbon dioksida 

(CO2) dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam 

pembuatan roti agar roti mengembang.  NaHCO3 disebut 

sebagai soda kue karena digunakan dalam pembuatan kue.  

Pada suhu tinggi, soda kue akan bereaksi membentuk gas 

karbondioksida.  Gelembung-gelembung gas 

karbondioksida tersebut terperangkap dalam adonan yang 

menjadikan adonan kue mengembang.  Jika suhu 

pemanasan terlalu rendah, soda kue akan sulit bereaksi 

sehingga kue yang dihasilkan tidak mengembang dan 

waktu yang diperlukan lebih lama. 

Gas karbon dioksida digunakan sebagai pemadam api 

karena massa jenis CO2 lebih besar daripada massa jenis 

udara.  Pada saat gas CO2 disemprotkan ke dalam bahan 

yang terbakar,  api padam karena di sekitar bahan yang 

terbakar diselimuti CO2 sehingga oksigen tidak dapat 

menyentuh zat yang dibakar.  Gas karbon dioksida juga 

sering dimasukkan ke dalam minuman bersoda agar terasa 

lebih segar. 

 

Gas 

karbondioksida 

Soda kue Cuka dapur Natrium asetat air 
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2) Batu karbida direaksikan dengan air akan menghasilkan 

gas karbida atau C2H2.  Batu karbida merupakan senyawa 

kalsium karbida, rumus kimianya CaC2. 

 

               CaC2 (s)      +    2 H2O(l)                     Ca(OH)2(aq)     +    

C2H2 (g)                          

 

 

Gas karbida, C2H2 biasanya digunakan untuk mengisi balon 

gas, selain gas karbida digunakan dalam pengelasan logam 

dan untuk mematangkan buah-buahan. 

3) Reaksi antara pirit atau besi sulfida (FeS) dengan larutan 

asam klorida (HCl) menghasilkan gas hydrogen sulfide 

(H2S) 

Persamaan reaksi:  

 

FeS (s)  + 2 HCl (aq)  → FeCl2 (aq) + H2S(g) 

 

4) Reaksi antara batu pualam (CaCO3) dengan asam klorida 

(HCl) akan menghasilkan gas CO2.  Persamaan reaksinya: 

  

CaCO3 (s)  +   2 HCl (aq)            CaCl2 (aq)   +   CO2(g)    +   

H2O                     

Contoh perubahan kimia yang ditunjukkan dengan adanya 

perubahan suhu/temperatur : 

1) Kapur tulis/kapur tohor (CaO) yang dimasukkan ke dalam 

air akan menimbulkan panas (reaksi eksoterm) 

 

                          CaO (s)    +    2H2O (aq)             Ca(OH)2(aq)   +   H2O(l)  

+  kalor 

 

Batu karbida air Kalsium 

hidroksida 

Gas Karbida / 

asetilen 
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2) Urea (CO(NH2)2) ketika dimasukkan ke dalam air, maka air 

tersebut menjadi dingin (endoterm) 

 

CO (NH2)2 (s) + H2O (l) → CO (NH2)2 (aq) + H2O (l) 

 

 

 

Contoh perubahan kimia yang menghasilkan endapan:  

Ketika kita meniup air kapur yang warnanya putih bening, 

setelah di tiup maka warnanya menjadi putih keruh.  Dalam hal 

ini terjadi reaksi antara air kapur (Ca(OH)2) dengan 

karbondioksida (CO2) hasil pernapasan. Terjadinya reaksi 

dapat diamati terbentuknya kalsium karbonat (CaCO3) 

berwarna putih yang mengendap di dasar gelas jika dibiarkan 

beberapa saat. 

Perhatikan Gambar 5.17 berikut. 

 

 

 

  

 

 

Persamaan reaksi air kapur (Ca(OH)2) dengan karbondioksida 

(CO2) : 

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O 

 

Sumber : doc. pribadi 

Gambar 5.17 Perubahan kimia yang menghasilkan endapan  
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Dalam kehidupan sehar-hari, banyak terjadi perubahan kimia 

yang menghasilkan endapan, contohnya adalah dalam 

penjernihan air. Air keruh yang banyak mengandung lumpur 

dapat menjadi jernih setelah ditambah tawas.  Hal ini terjadi 

karena tawas mampu mengumpulkan kotoran sehingga dapat 

mengendap. 

   

Contoh perubahan kimia yang menghasilkan perubahan 

warna : 

Beberapa reaksi kimia terjadi dalam kehidupan sehari-hari,   

misalnya : 

1) Kayu yang di bakar akan berubah menjadi karbon atau 

arang, ditunjukkan pada gambar 5.18.  

 

  

 

 

 

 

 

2) Sepotong buah apel atau kentang atau pisang yang telah 

dikupas dan dibiarkan di udara terbuka, beberapa saat 

kemudian akan terlihat menjadi coklat, seperti tampak pada 

Gambar 5.19.  Bagian potongan buah tersebut terkena 

oksigen dari udara.  Senyawa dalam buah bereaksi dengan 

oksigen menghasilkan senyawa yang berwarna coklat.  

Enzim dalam buah bertindak sebagai katalis, mempercepat 

Sumber : webspace.webring.com 

Sumber : antaranews.com 

Gambar 5.18 Perubahan kimia yang menghasilkan perubahan warna 



 

 

21 

 

reaksi. Bagaimana cara mencegah agar buah setelah diiris 

tidak berwarna menjadi coklat? 

 

 

Gambar 5.19  Proses browning pada apel. 

 

Salad yang biasanya terdiri dari apel, kemudian di 

tambahkan saus mayones, merupakan salah satu cara 

yang sederhana untuk mencegah buah dari proses 

kecoklatan, karena saus mayones melindungi buah apel 

dari udara, sehingga buah tidak berubah menjadi coklat. 

 

B. Faktor-faktor Penyebab Perubahan Benda 

Pada umumnya benda mengalami perubahan.  Banyak faktor yang 

menyebabkan perubahan pada benda, diantaranya pelapukan, 

perkaratan, dan pembusukan.  Untuk memperjelas pemahaman 

Anda tentang faktor-faktor penyebab perubahan benda, ikuti uraian 

berikut ini. 

 

 

 

 

Sumber : Chemistry 12, McGraw-Hill Ryerson 
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II. Pelapukan  

Pelapukan adalah peristiwa perubahan bentuk dan sifat benda 

karena beberapa faktor. Pelapukan merupakan proses yang 

berhubungan dengan penghancuran bahan. Hal itu dapat 

disebabkan oleh organisme (makhluk hidup) maupun 

anorganisme (benda mati). Waktu yang diperlukan untuk 

proses pelapukan itu sangat lama.  Pelapukan biasanya terjadi 

pada bahan yang terbuat dari kayu. Pelapukan dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pelapukan biologis dan 

pelapukan mekanik. Pelapukan biologis disebabkan oleh 

aktivitas organisme, seperti jamur dan jasad renik lainnya. 

Contohnya, kayu yang tadinya keras, lama-kelamaan akan 

hancur dimakan rayap. Untuk menghindarinya, kayu tersebut 

harus dicat terlebih dahulu. Contoh pelapukan tertera pada 

gambar 5.20. 

 

 

 

 

 

Pelapukan mekanik terjadi akibat suhu, tekanan, angin, dan air. 

Pelapukan mekanik dapat berlangsung lama atau sebentar. 

Contohnya, kamu pasti pernah melihat batuan yang ketika 

dipegang dan ditekan sedikit akan hancur. Batuan tersebut 

sudah mengalami proses pelapukan yang sangat lama akibat 

terkena air, perubahan, suhu, dan tekanan. 

Gambar 5.20 Pelapukan  

Sumber : http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/faktor-faktor-penyebab-perubahan-benda/  
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III. Perkaratan (Korosi)  

Perkaratan atau korosi terjadi ketika logam besi berikatan 

dengan udara dan air, seperti tampak pada Gambar 5.21. 

Udara yang ada di sekitar kita mengandung oksigen.  Oksigen 

mengoksidasi besi secara terus menerus dalam waktu tertentu, 

maka akan timbul karat. 

 

  

 

Gambar 5.21 Benda yang mengalami perkaratan 

 

Contoh perkaratan yaitu pada besi yang dibiarkan di udara 

terbuka dalam waktu yang lama. Perkaratan suatu benda 

sangat mudah terjadi di daerah pantai. Hal ini karena air pantai 

mengandung kadar garam yang tinggi.  

Logam besi sebelum berkarat memiliki sifat yang kuat, keras 

dan mengkilap.  Namun jika besi tersebut sudah mengalami 

perkaratan sangat merugikan bagi manusia, karena besi 

tersebut menjadi rusak, mudah patah, rapuh, warnanya 

berubah menjadi coklat bahkan menjadi hitam.  Untuk 

menghindari perkaratan benda-benda yang terbuat dari besi 

dapat dicat atau dilapisi nikel. 

 

IV. Pembusukan  

Pembusukan benda terjadi karena adanya pengaruh bakteri 

pembusuk. Pembusukan lebih sering terjadi pada benda atau 

Sumber : psbkimia.blogspot.com 



 

 

 

makanan yang basah dan lembab

Gambar 5.22.

 

Hal ini karena kadar air yang tinggi dalam makanan 

mempercepat proses pembusukan.

cepat busuk dapat diberi bahan 

garam (diasinkan), atau dimasukan ke dalam kulkas. 

 

 

V. Media Pembelajaran
Media pembelajaran meliputi :

1. Gambar contoh unsur dan senyawa.

2. Gambar sistem periodik

3. Gambar benda

kimia. 

4. Benda-benda yang mengalami perubahan fisika dan kimia.

5. Alat bahan percobaan

6. Lembar K

i. Sublimasi Kapur Barus

ii. Perubahan Kimia yang Menghasilkan Gas

iii. Meniup Balon dengan 

Soda kue

iv. Membuat Es 

v. Mengeruhkan Air Kapur

 

Sumber : http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/faktor

 

makanan yang basah dan lembab, seperti tampak pada 

Gambar 5.22. 

 

Hal ini karena kadar air yang tinggi dalam makanan 

mempercepat proses pembusukan.  Supaya makanan tidak 

cepat busuk dapat diberi bahan pengawet alami seperti kunyit, 

garam (diasinkan), atau dimasukan ke dalam kulkas. 

embelajaran 
Media pembelajaran meliputi : 

Gambar contoh unsur dan senyawa. 

Gambar sistem periodik 

Gambar benda-benda yang mengalami perubahan fisika dan 

benda yang mengalami perubahan fisika dan kimia.

Alat bahan percobaan 

Kegiatan (terlampir) dengan judul : 

Sublimasi Kapur Barus 

Perubahan Kimia yang Menghasilkan Gas 

Meniup Balon dengan cara mereaksikan Cuka Dapur dan 

Soda kue 

Membuat Es Goyang 

Mengeruhkan Air Kapur 

http://tugino230171.wordpress.com/2011/05/05/faktor-faktor-penyebab-perubahan

Gambar 5.22 Pembusukan  

24 

, seperti tampak pada 

 

Hal ini karena kadar air yang tinggi dalam makanan 

Supaya makanan tidak 

pengawet alami seperti kunyit, 

garam (diasinkan), atau dimasukan ke dalam kulkas.  

benda yang mengalami perubahan fisika dan 

benda yang mengalami perubahan fisika dan kimia. 

Cuka Dapur dan 

perubahan-benda/  
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VI. Tugas Mandiri  
1. Lakukan pengamatan dilingkungan sekitar.  Catatlah benda-benda 

yang mengalami perubahan kimia dan fisika dalam bentuk tabel. 

 

2. Lakukan percobaan membuat karamel sebagai berikut. 

a. Ambil gula pasir, amati dan catat sifat fisika yang dimiliki gula 

pasir tersebut! 

b. Masukkan gula pasir sebanyak 5 sendok spatula ke dalam 

cawan penguap.  

c. Nyalakan pembakar spiritus, panaskan cawan penguap 

sampai gula pasir tersebut berubah warnanya! amati 

perubahan-perubahan fisika yang terjadi! 

Pertanyaan : 

- Sifat fisika apa saja yang dimiliki gula pasir sebelum 

dipanaskan? 

...................................................................................................

.......... 

- Perubahan apa saja yang terjadi ketika gula pasir dipanaskan 

dalam cawan? 

...................................................................................................

.......... 

- Samakah sifat fisika gula pasir sebelum dan sesudah 

dipanaskan? 

...................................................................................................

.......... 

  

 

 

 



 

 

26 

 

VII. Lampiran 
Berikut lembar kegiatan guru : 

1. Sublimasi Kapur Barus 

2. Perubahan Kimia yang Menghasilkan Gas 

3. Meniup Balon dengan cara mereaksikan Cuka Dapur dan Soda 

kue 

4. Membuat Es Goyang 

5. Mengeruhkan Air Kapur 

 

 

Lembar Kegitan 1 

 
Sublimasi Kapur Barus 

 
A. Pendahuluan: 

 

Suatu zat dapat berubah sifatnya 
karena dipanaskan atau didinginkan. 
Kapur barus (kamper) dapat 
mengalami perubahan wujud dengan 
cara sublimasi.  Untuk mengetahui 
proses sublimasi pada kapur barus, 
lakukan percobaan berikut! 

 
 

B. Alat dan Bahan: 

 

Alat  
- Cawan penguap 
- Kaca aroji 
- Kaki tiga dan 

kawat kasa 
- Pembakar spirtus 
- Lumpang dan alu 
- Spatula  

Bahan : 
- Kapur barus  
- Es batu 
- Korek api 

 
 
 
 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 
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C. Cara Kerja : 

1. Tumbuk 1 buah kapur barus menjadi butiran-butiran kecil dengan 
menggunakan lumpang dan alu. 

2. Masukkan kapur barus yang telah ditumbuk ke dalam cawan 
penguap. 

3. Kemudian panaskan cawan penguap tersebut yang ditutup dengan 
menggunakan kaca aroji yang diatasnya diletakkan  es batu. 

4. Setelah 3 menit, hentikan pemanasan, diamkan beberapa saat 
sampai dingin, amati bagian bawah kaca arloji. 

 
 

 
1 2 3 

  
4 

 
D. Pertanyaan : 

1. Sifat fisik apa saja yang dapat kalian tuliskan dari kapur barus 
sebelum dipanaskan! 

..........................................................................................................

.......... 

2. Pada saat pemanasan, apa yang dapat anda amati? 

..........................................................................................................

.......... 

3. Setelah beberapa saat didinginkan, pada kaca arloji terbentuk 
kristal. Berasal dari manakah kristal yang terbentuk pada bagian 
bawah kaca arloji tersebut? 

..........................................................................................................

.......... 

Sumber : doc. pribadi 



 

 

28 

 

4. Samakah sifat fisik kapur barus sebelum dipanaskan dan setelah 
menjadi kristal ? Jelaskan! 

..........................................................................................................

.......... 

5. Pada percobaan ini, kapur barus mengalami sublimasi. Apakah 
yang dimaksud dengan sublimasi? 

..........................................................................................................

.......... 
 

E. Kesimpulan: 

Pada sublimasi kapur barus terjadi perubahan sifat 
........................................  

karena 
.............................................................................................................. 

 
 

Lembar Kegiatan 2  

 

Perubahan Kimia yang Menghasilkan Gas 

 

A. Pendahuluan: 

 

Suatu benda jika kontak dengan 
benda lain ada yang dapat 
menimbulkan perubahan dan ada pula 
yang tidak.  

Bagaimana jika telur dimasukkan 
dalam air cuka?  Adakah perubahan 
yang terjadi?   

Marilah kita lakukan kegiatan berikut 
ini. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : doc. pribadi 
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B. Alat dan Bahan: 

 

Alat  
- Gelas kimia 250 

mL 
 

Bahan : 
- Telur 
- Cuka dapur 

 

C. Cara Kerja : 

1. Ambil sebutir telur ayam, amati dan catat sifat fisik telur sebelum 
dimasukkan ke dalam gelas kimia dan bercampur dengan cuka 

 

2. Masukkan telur ke dalam gelas 
kimia, lalu tambahkan cuka 
dapur, hingga telur tersebut 
terendam. 

3. Amati keadaan telur ! apa yang 
terjadi? 

 

 

 

D. Pertanyaan : 

1. Sifat fisik apa saja yang dapat diamati pada telur sebelum 
bercampur dengan cuka? 

............................................................................................................

.......... 

2. Setelah dituangkan cuka dapur dan dibiarkan beberapa saat, lama 
kelamaan telur tersebut menjadi melayang. Apa yang dapat 
diamati pada saat telur sudah bercampur dengan cuka?  

...........................................................................................................

......... 

3. Apa yang terjadi pada keadaan fisik dari telur tersebut? 

...........................................................................................................

......... 

4. Samakah  keadaan fisik telur sebelum, ketika, dan sesudah 
bercampur dengan cuka dapur? 

...........................................................................................................

......... 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 
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5. Termasuk perubahan apakah yang terjadi pada telur tersebut? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembar Kegiatan 3 
 
Meniup Balon dengan Cara Mereaksikan Cuka Dapur dan Soda Kue 

 
A. Pendahuluan: 

 

Sebuah balon dapat mengembang karena dalam balon 
tersebut terdapat gas atau udara.  Gas atau udara 
tersebut dapat diperoleh dengan cara meniup dengan 
menggunakan mulut, atau dengan cara dipompa.  Akan 
tetapi untuk memperoleh gas yang membuat balon 
mengembang tidak selalu dari udara atau dari pompa. 
Gas dapat kita buat dari proses perubahan kimia.  Hal 
ini dapat dibuktikan dengan kegiatan berikut ini.  

 
B. Alat dan Bahan: 

Sumber : doc. pribadi 
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Alat  
- Labu 

Erlenmeyer 150 
mL 

- spatula 
- Balon 

Bahan : 
- soda kue 
- cuka dapur 

 
C. Cara Kerja : 

1. Ambil 3 sendok spatula atau satu sendok kecil soda kue. Amati 
sifat fisik soda kue tersebut dan catat. 

 

2. Masukkan 3 sendok spatula soda kue 
tersebut ke dalam  balon. 

 

 
3. Masukkan cuka dapur 

ke dalam labu 
erlenmeyer sebanyak 
45 mL. Amati dan catat 
sifat fisika cuka dapur 
tesebut.  

  

 

 
4. Tutup mulut labu erlenmeyer dengan 

menggunakan balon yang telah berisi 
soda kue. 
 

  
5. Tegakkan  balon, 

sehingga soda kue 
tersebut masuk ke 
dalam labu Erlenmeyer. 

 

 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 
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6. Amati  apa yang terjadi. Catat 
kembali sifat fisika dari campuran 
soda kue dan cuka! 
 

 
 

D. Pertanyaan : 

1. Bagaimana keadaan atau wujud dan warna soda kue dan cuka 
sebelum bercampur? 

soda kue : 
.................................................................................................. 

cuka : 
......................................................................................................... 

2. Apa yang terjadi pada saat soda kue mengenai dan bercampur 
dengan cuka dapur? 

..........................................................................................................

......... 

3. Bagaimana keadaan balon setelah soda kue bercampur dengan 
balon? Jelaskan! 

..........................................................................................................

......... 

4. Adakah zat baru yang dihasilkan setelah soda kue bercampur 
dengan balon?  Apakah zat baru tersebut? 

..........................................................................................................

......... 

5. Termasuk perubahan apakah yang terjadi pada cuka dapur dan 
soda kue? 

..........................................................................................................

......... 
 
 

Lembar kegiatan 4 
 

Membuat Es Goyang 
 

A. Pendahuluan: 

Sumber : doc. pribadi 
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Pada prinsipnya pembuatan es 
merupakan konsep dari perubahan 
wujud benda dari cair menjadi padat.  
Hal ini dapat dilakukan dengan 
mudah, dengan cara memasukkan 
air ke dalam freezer lemari es, maka 
dalam waktu beberapa jam diperoleh 
es. 

 
Akan tetapi es dapat dibuat dengan cara memasukkan zat cair  yang 
akan di buat es ke dalam wadah yang berisi es batu yang dicampur 
dengan garam dapur.  Dalam waktu beberapa menit cairan tersebut 
beku menjadi es.  Untuk lebih jelasnya lakukan kegiatan berikut ini. 
 

B. Alat dan Bahan: 
Alat  
- Wadah besar (waskom) 
- Plastik untuk es 

 
 

Bahan : 
- Sirup untuk membuat es 
- Es batu 
- Garam dapur 

C. Cara Kerja : 
1. Ambil sirup, amati wujud dan warnanya! 

 

2. Masukkan sirup ke dalam 
plastik untuk membuat es. 

 

 

3. Siapkan wadah besar 
(waskom) yang diisi dengan es 
batu dan garam dapur kasar.  

4. Masukkan plastik yang berisi 
sirup ke dalam waskom 
tersebut.  

 
 

5. Goyang-goyangkan waskom berisi es batu dan garam tersebut 
hingga sirup tersebut membeku. 
 

D. Pertanyaan : 

1. Bagaimanakah wujud dan warna dari sirup sebelum dimasukkan 
ke dalam waskom yang berisi campuran es batu dan garam? 

Sumber : doc. pribadi 

Sumber : doc. pribadi 
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..........................................................................................................

......... 

2. Apakah yang kalian amati ketika sirup dimasukkan ke dalam 
waskom ? 

..........................................................................................................

......... 

3. Samakah wujud sirup sebelum dan sesudah terjadi perubahan? 

..........................................................................................................

......... 

4. Adakah zat baru yang dihasilkan dari perubahan sirup ini? 

..........................................................................................................

......... 

5. Disebut apakah perubahan sirup yang cair menjadi padat (es)? 
Dapatkah sirup yang beku (es) tersebut kembai menjadi cair bila 
didiamkan? Disebut apakah perubahannya? 

..........................................................................................................

......... 

6. Termasuk perubahan apakah yang terjadi syrup tersebut? 

..........................................................................................................

......... 
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Lembar kegiatan 5                                                        

Mengeruhkan air kapur 
 

A. Pendahuluan: 

 
 

 

Air kapur Air kapur setelah di tiup oleh mulut 
 
Suatu benda dapat mengalami perubahan karena berbagai faktor. 
Salah satu faktor yang menyebabkan sifat benda berubah adalah 
karena benda bercampur atau kontak dengan benda lain. Dalam 
percobaan ini, akan diamati akibat dari napas yang kita hembuskan ke 
dalam air kapur. 
 

B. Alat dan Bahan: 

 

Alat  
- Labu erlenmeyer 150 

mL 
- Sedotan 

Bahan : 
- air kapur  

 

 
 

C. Cara Kerja : 
1. Ambil dan amati air kapur yang terdapat dalam gelas kimia. Catat 

sifat fisika yang dimiliki air kapur tersebut! 

 

2. Masukkan air kapur ke dalam labu 
erlenmeyer sebanyak 50 mL. 
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3. Dengan menggunakan sedotan, 
hembuskan napas dari mulut kalian 
dengan menggunakan sedotan 
plastik. 
 

 

4. Amati apa yang terjadi pada air 
kapur!  
 

 

D. Pertanyaan : 

1. Bagaimanakah sifat fisika air kapur sebelum diberi hembusan 
napas dari mulut? 

..........................................................................................................

......... 

2. Apa yang terjadi pada saat air kapur tersebut ditiup? 

..........................................................................................................

......... 

3. Samakah sifat fisika air kapur sebelum dan sesudah diberi 
hembusan napas? 

..........................................................................................................

......... 

4. Termasuk perubahan apakah pada air kapur tersebut? Jelaskan! 

..........................................................................................................

......... 
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